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„Keresztrejtvény 50 éven felülieknek” nyereményjáték játékszabályzat 
 
 
A nyereményjátékban való részvétel feltételei: 

- betöltött 50. életév 
- keresztrejtvény helyes megfejtésének beküldése a jatek@szirompatikak.hu e-mail címre a 

játék időtartama alatt 
- a megfejtés mellett az alábbi személyes adatok is szerepelnek a levélben: 

beküldő neve, életkora, lakcíme, telefonszáma 
- egy e-mail címről egy megfejtés küldhető 
- személyazonosság esetén, a beküldött megfejtés egyszer fogadható el 

 
Érvényes a beküldött megfejtés, amennyiben a pályázó megfelel a részvételi feltételeknek. 
 
A nyereményjáték időtartama: 2021. szeptember 1-november 15. 
 
A sorsolás időpontja: 2021. november 20. 
 
Az érvényes megfejtést beküldők között, véletlenszerű sorsolással egy nyertest sorsolunk ki. A sorsolás 
tanúk jelenlétében zajlik, és képfelvétel/videófelvétel készül róla. 
 
A nyeremény egy 20.000 Ft értékű elektronikus könyvvásárlási utalvány, amelynek címleteit a nyertes 
választhatja meg, 5.000 Ft vagy 10.000 Ft-os címletekben. Az utalvány felhasználásának feltételei az 
alábbiakban olvashatóak, részletesen pedig a www.bookline.hu oldalon megtalálhatóak. 
 
A Bookline ajándékutalvány felhasználásának feltételei:1 

• Az ajándékutalvány kizárólag a Bookline webáruházban használható fel, termék és átvételi 
mód korlátozása nélkül, egyetlen kivétellel, az utalvány másik utalvány vásárlására nem 
használható fel. 

• Az ajándékutalvány készpénzre nem váltható, a felhasználása csak egy összegben 
lehetséges, a fel nem használt összegrész elvész. 

• Ha a választott termék vagy termékek ára meghaladja a kártyán feltüntetett összeget, a 
fennmaradó részt a megrendelő utánvétes fizetéssel, átvételkor vagy a rendelés végén 
bankkártyával egyenlítheti ki. 

• Az utalványon elhelyezett összeget a weboldal Kosár menüpontjának bal oldalán található 
kuponkód/virtuális kód/ajándékkártyakód mezőbe beírt kóddal használhatja fel, az 
"érvényesít" gomb megnyomását követően. Külföldre történő rendelés esetén az esetleges 
utalványösszeg feletti rész kizárólag bankkártyával egyenlíthető ki. 

• Kérjük gondosan őrizze az utalvány azonosító kódját, mert az illetéktelen felhasználásból 
fakadó kárért felelősséget a bookline.hu nem vállal. 

• Az ajándékutalvány és a rajta szereplő azonosító kód a vásárlástól számított 1 évig érvényes, 
ezt követően az utalvány és a kártyán szereplő összeg felhasználása nem lehetséges. 

• A rendelés véglegesítését követően nincs mód az ajándékutalványon szereplő összeg utólagos 
beszámítására. 

• Egy rendelés során tetszőleges számú ajándékutalvány használható fel a rendelés értékének 
erejéig, ebben az esetben az utalványok összegei összeadódnak. Ha egyszerre több utalványt 
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kíván felhasználni, az azonosító kódokat egymást követően kell beírni a kuponkód/virtuális 
kód/ajándékkártya kód mezőbe, és egyenként kell érvényesíteni azokat. 

• Az utalványon szereplő kód kizárólag egy alkalommal használható fel, a rendelés 
véglegesítésével érvényét veszti. 

• Az olyan kosarat, mely hagyományos könyvet és virtuális terméket is tartalmaz (pl. e-könyv) 
két külön rendelésben, két külön fizetéssel lehet megrendelni, minden utalvány csak az egyik 
rendelésre használható fel, mindkettőben, tehát a közös kosárra nem. 

• Amennyiben a vásárló a vásárlás során meggondolja magát, visszavonhatja a korábban beírt 
azonosító kódot a rendelés véglegesítése előtt. 

• Külföldre történő szállítás esetén az utalvány csak bankkártyás fizetési móddal használható fel. 
• Amennyiben egy ajándékkártyával fizetett terméket mégsem sikerül beszereznünk, a 

maradványértéket az érvényességi időn belül leadott újabb utánvétes rendelésbe beszámítjuk. 
A beszámítás nem automatikus, az új rendelésnél az erre vonatkozó igényét kérjük, jelezze a 
rendelés megjegyzésében vagy keresse bizalommal 

• Ügyfélszolgálatunkat (+36 1) 235 6070. 
 
 
A szerencsés nyertest e-mail-ben értesítjük 2021. november 30-ig. 
 
 


